Fra LaRouche-bevægelsen 19. september
2014:
Det britiske monarkis mareridt bliver
til virkelighed
De solide skridt hen imod et nyt, og dybere, partnerskab omkring økonomiske og
strategiske spørgsmål, som den kinesiske præsident Xi og den indiske
premierminister Modi tog i New Delhi den 17. og 18. september, indvarsler ikke
blot en lysere fremtid for menneskeheden, men er virkelig også virkeliggørelsen
af det britiske monarkis værste mareridt. Her har vi verdens to mest folkerige
nationer, som unddrager sig de årtier lange, geopolitiske fælder, som i
bogstavelig forstand er lagt af Imperiet, og som er fast besluttede på at skabe
en Ny økonomisk Verdensorden, som vil være til gavn for hele menneskeheden.
Både Kina og Indien har, naturligvis, været ofre for nogle af de værste rædsler,
som er blevet bragt til torvs af Imperiets overlagte hungersnød og
Opiumskrigene, inklusive. I nyere historisk tid har begge lande været udset som
mål for det britiske monarkis grønne, fascistiske bevægelse, både som følge af
befolkningens størrelse og landenes forpligtelse over for industrialisering.
Faktisk talte Prins Philips WWF-agenter åbenlyst om, at en løsning på problemet
med »overbefolkning« kunne opnås gennem krige, selv atomkrig, mellem Indien og
Pakistan – hvilket helt klart ville spilde over til Kina.
Men i dag, støttet af en alliance med et suverænt Rusland og flere andre
nationer, og med en skarp bevidsthed om det vestlige, monetaristiske systems
bankerot, vender Kina og Rusland ryggen til disse folkemordere med henblik på at
bygge grundlaget for varig fred og sikkerhed gennem højteknologisk udvikling. De
anfører en stadig bredere bevægelse for at etablere et nyt, retfærdigt system,
som det kan ses i Kinas initiativer over for ASEAN, og Ruslands tilbud om
atomkraftværker til afsaltning af havvand, for blot at nævne to nylige
udviklinger.
Begivenheder i Washington, D.C., i går, står i stærk kontrast til begivenhederne
i New Delhi. På en dag var der to fascistiske præsidenter i den amerikanske
hovedstad – den ukrainske præsident Petro Poroshenko og Barack Obama, som begge
har uskyldiges blod på deres hænder. Til stor skam for nationen blev Poroshenko
feteret i en fælles Kongressamling. Senere mødtes han privat med Obama i 90
minutter. Disse præsidenter holder sig til Det britiske Imperiums dagsorden – og
hvis de får lov til at have held med det, kan resultatet kun blive Tredje

Verdenskrig, eller global affolkning gennem andre metoder.
I mellemtiden haster det amerikanske Senat hulter til bulter hen imod at vedtage
lovgivning, som ikke alene yderligere vil ødelægge økonomien (mest igennem det,
som den ikke vil gøre), men også tillade Obama at alliere sig med de saudiske
ophavsmænd til 11. september og ISIS og forfølge en tydeligvis vanvittig taberkrig. Sådanne handlinger »bringer USA i miskredit«, lød Lyndon LaRouches
kommentar, og det må afvendes.
Midlerne hertil er, at amerikanerne genvinder deres arv som de første til at
trodse Det britiske Imperium – og sparke de Tory-forrædere ud, som adlyder
Dronningens bud. Muligheden er der nu, mens den globale koalition er i
bevægelse. Rens ud i Washington ved at fjerne Obama. Det vil fuldstændiggøre
opgaven med at gøre det britiske monarkis værste mareridt til virkelighed.
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